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Produkcja kontraktowa robert.chilczuk@arkonadent.com

ARKONA świadczy szeroką gamę usług w zakresie produkcji 

kontraktowej. Realizujemy zamówienia na wytwarzanie 

środków spożywczych  (w tym suplementów diety), środków 

kosmetycznych oraz wyrobów medycznych.

• rozwój nowych produktów we współpracy z własnym 
Działem Badań i Rozwoju, w tym projektowanie procesu 
technologicznego,

• transfer technologii,
• zmiana skali produkcji z laboratoryjnej na przemysłową,
• modyfikacja technologii w odpowiedzi na oczekiwania Klienta,
• walidacja procesów produkcyjnych,
• wytwarzanie produktów luzem i w opakowaniach,
• kontrola jakości / zapewnienie jakości / zwalnianie produktów.

Dostępna technologia

• Niezależne, w pełni zautomatyzowane linie napełniające do produktów płynnych 
- standardowe objętości produktów: 10-200 ml; 
- dokładność napełniania: 0,1 g; 
- szybkość linii: 30–50 szt./min. (w zależności od objętości jednostkowej); 
- butelki (standardowo): kształt – okrągły; pojemności: 10, 15, 30, (80) 150 ml, 
 w tym - możliwość napełniania w opakowania typu „shot” 10 ml; 
- dostępność różnych aplikatorów: do jamy ustnej/gardła, do nosa, do ucha.

• Kapsułkarka produktów sypkich 
- standardowe rozmiary kapsułek: 00, 0 i 4; 
- szybkość kapsułkowania: 400 kaps./min.; 
- eliminacja zapylenia i podwójne polerowanie powierzchni kapsułek.

• Prasa tabletkująca/tabletkarka rotacyjna do proszków 
- standardowy rozmiar tabletek: d = 12 mm, h = 3,5 mm; opcjonalnie; 
 możliwe uzyskanie średnich tabletek od 5-20 mm i wysokości do 15 mm; 
- szybkość tabletkowania: 500 tab./min.

• Blistrownica 
- standardowy wymiary blistra: 55 x 94 mm (możliwe inne opcje); 
- dostępne wersje blistra: PVC/Alu, PVdC/Alu (opcjonalnie Alu/Alu); 
- szybkość blistrowania: 1500 blistrów/godz.

• Możliwość zaprojektowania form tłoczących i zgrzewających  we własnym  
zakresie, zgodnie z wytycznymi klienta.

• Technologia napełniania wyrobów płynnych w strzykawki (2, 5, 10 ml).

ARKONA oferuje pełen zakres obsługi 
Klienta biznesowego w następujących 
obszarach:
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SPRAY DO GARDŁA

Butelka HDPE, 30 ml 
 wyposażona w pompkę  
i aplikator dogardłowy

SPRAY DO NOSA

Butelka HDPE, 30 ml  
wyposażona w pompkę,  

aplikator donosowy i zatyczkę

KROPLE DO UCHA

Butelka LDPE, 15 ml  
wyposażona w zakraplacz 

 i nakrętkę

SPRAY DO UCHA

Butelka LDPE, 15 ml 
 wyposażona w pompkę  

i aplikator do ucha

BUTELKA UNIWERSALNA

Butelka PET 100 lub 150 ml  
z nakrętką i przezroczystym 

kieliszkiem miarowym

SHOT

Butelka PET, 
10 ml

ARKONA gwarantuje:

• wytwarzanie zgodnie ze standardami GMP/HACCP 
oraz ISO 13485:2016;

• bezpieczeństwo produktów, pracowników i środowiska 
naturalnego dzięki nowoczesnym technologiom i najwyższym 
standardom jakości;

• elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb odbiorcy, m.in. 
możliwość domówienia części formatowych linii napełniających, 
dobór optymalnego opakowania jednostkowego;

• kontrolę jakości prowadzoną we wszystkich fazach procesu 
produkcyjnego;

• możliwość realizacji produkcji w skali pilotażowej 
oraz przemysłowej;

• szeroki zakres dostępnych technologii: wytwarzanie kapsułek 
twardych (luzem, w pojemnikach lub blistrach), wytwarzania 
proszków (luzem lub w pojemnikach), wytwarzania płynów 
do użytku zewnętrznego i wewnętrznego (w formie shotów, 
sprayów, kropli, syropów, płynów do płukania jamy ustnej, 
płynów nawilżających jamę nosową/jamę ustną/gardło, płynów 
zmiękczających woskowinę uszną itp.);

• badania właściwości fizykochemicznych oraz czystości 
mikrobiologicznej produktów w laboratorium wewnętrznym;

• indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta, tak 
aby każdy wspólny projekt zrealizować w sposób efektywny 
czasowo i kosztowo.
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Projektowanie i rozwój
Dział Badań i Rozwoju

robert.chilczuk@arkonadent.comjoanna@arkonadent.com

Laboratorium badawczo-rozwojowe ARKONA

• miksery i mieszadła, w tym: 
- blender ręczny, 
- mieszadło magnetyczne z grzaniem, 
- mieszadło mechaniczne do płynów (do 5 l), 
- mikser rolkowy do proszków (50-4000 ml), 
- mieszadło diagonalne (50-2000 ml), 
- specjalny mikser diagonalny do proszków 
   (5-25 l), 
- mikser bębnowy do proszków (50-300 l), 
- mieszalnik do płynów i żeli (50 l), 
- mieszalnik z płaszczem grzejnym, 
- mieszalniki planetarne, w tym mieszalniki 
   kompozytów żywic o dużej lepkości, 
   umożliwiające przygotowanie prób 
   50-1500 g,

• wzorcowana maszyna wytrzymałościowa 
Zwick/Roell z dwiema głowicami siły (high 
precision 1 kN oraz 10 kN) oraz uchwytami 
do prób zginania, ściskania, rozciągania, 
adhezji;

• aparat do oznaczania zawartości wody metodą 
Karla Fischera pozwalający na szybkie i dokładne 
analizy w zakresie zawartości wody od kilkuset 
ppm do 100%;

• reometr rotacyjny Rheolab QC, Anton Paar 
(określanie granicy plastyczności żelów 
i past, krzywa płynięcia);

• młynki: analityczny (objętość 80-250 ml)  
i nożowy (objętość do 4500 ml);

• laboratoryjna wirówka toroidalna 
(odpowietrzanie produktów);

• suszarki laboratoryjne;

• myjka ultradźwiękowa;

• wagi analityczne;

• drukarka 3D ZORTREAX M 200, 
filamentowa (pole robocze: 200 x 200 x 180 mm, 
minimalna grubość warstwy drukowanej  
90 mm, średnica dyszy 0,4 mm).

ARKONA posiada własny Dział 

Badań i Rozwoju oraz Dział 

Konstrukcyjny konsolidujący 

doświadczenie, fachowość i wiedzę 

z zakresu farmacji, biotechnologii, 

mikrobiologii, chemii, technologii 

chemicznej oraz budowy maszyn. 

Wszystko to pozwala 

na kompleksową analizę 

przedstawianego nam tematu 

oraz szybkie zmienianie idei 

w rzeczywisty produkt.

Każdy projekt traktujemy 

indywidualnie i z pełnym 

zaangażowaniem. Dla potrzeb 

własnych opracowywaliśmy 

z powodzeniem nie tylko produkty 

czy technologie, ale i całe maszyny, 

dlatego nie boimy się żadnego 

wyzwania.
www.arkonadent.com
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Posiadamy również własne Laboratorium Mikrobiologiczne oferujące: badanie MIC substratów używanych w produkcji oraz produktów, 

badanie czystości mikrobiologicznej produktów/wody/powietrza/powierzchni, barwienie metodą Ziehla-Neelsena, barwienie Grama, 

oznaczanie ogólnej liczby mezofilowych bakterii tlenowych, oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów beztlenowych, identyfikowanie 

rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów.

W zakresie projektowania i rozwoju ARKONA oferuje:

• opracowanie technologii i kompleksowe przygotowanie do wdrożenia wyrobu Klienta, obejmujące wsparcie naukowe, 

techniczne, prawne i graficzne;

• gotowość do wytwarzania prototypów, serii pilotażowych oraz krótkich serii wyrobów  (od kilku do kilku tysięcy sztuk);

• możliwość przeprowadzenia analizy literatury naukowej z wybranego obszaru, połączonej  (na życzenie) z analizą literatury patentowej 

(współpracujemy ściśle z kancelarią prawno-patentową);

• pomoc w przygotowaniu materiałów technicznych i naukowych dla celów marketingowych;

• badania jakościowe (organoleptyczne, wytrzymałościowe, mikrobiologiczne) opracowanego wyrobu;

• szybką konstrukcję i wydruk próbny etykiet oraz opakowania zewnętrznego produktu  (ścisła współpraca z 7 drukarniami);

• ścisłą współpracę w zakresie transferu technologii na linię produkcyjną Klienta lub transfer  na naszą linię w ramach produkcji 

kontraktowej.

Laboratorium Mikrobiologiczne

Projektowanie i rozwój
Dział Badań i Rozwoju

robert.chilczuk@arkonadent.comjoanna@arkonadent.com
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Projektowanie i rozwój

PROJEKT

Dział Konstrukcyjny

robert.chilczuk@arkonadent.comprojekt@arkonadent.com

W zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń ARKONA oferuje:

• projektowanie maszyn i urządzeń technicznych według wytycznych Klienta w środowisku Autodesk Inventor (w ramach projektowania 

wykonywane są analizy wytrzymałościowe, optymalizacyjne, funkcjonalne, dynamiki układów oraz wykonywana jest dokumentacja 

techniczna obejmująca modele 3D, rysunki złożeniowe i wykonawcze);

• możliwość wykonania urządzenia zgodnie z projektem w oparciu o sprawdzoną bazę wykonawców;

• adaptację i modernizację istniejących urządzeń do nowych wymagań Klienta;

• prototypowanie kluczowych elementów z wykorzystaniem drukarki Zortrax M200  przed ostateczną realizacją projektu;

• opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych.

WYKONANIE ADAPTACJA PROTOTYPOWANIE DOKUMENTACJA

www.arkonadent.com
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Rejestracja
Usługi w zakresie rejestracji

robert.chilczuk@arkonadent.com

www.arkonadent.com

agnieszka.jozwiak@arkonadent.com

ARKONA oferuje pełne wsparcie w zakresie rejestracji środków spożywczych, w tym suplementów diety, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, środków kosmetycznych oraz wyrobów medycznych.

ARKONA oferuje:
• wsparcie w zakresie zgłoszeń/notyfikacji  do urzędów państwowych (Główny Inspektor Sanitarny, Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych);

• opracowanie projektów graficznych oraz tekstów nadruku, zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi;

• opracowanie specyfikacji jakościowych oraz innej dokumentacji jakościowej niezbędnej do celów rejestracyjnych 

lub zgłoszeniowych;

• opracowanie Dokumentacji Technicznej wyrobów medycznych klasy I lub II, w tym danych technicznych o wyrobach i 

procesach, raportów oceny klinicznej w oparciu o analizę literatury, raportów biozgodności, Karty Charakterystyki, oceny 

ryzyka, deklaracji zgodności;

• współpracę w zakresie zlecenia laboratoriom zewnętrznym badań cytotoksyczności, działania drażniącego 

i uczulającego, badań czystości mikrobiologicznej, badań skuteczności środka konserwującego, badań wartości odżywczej 

oraz wielu innych.

http://www.arkonadent.com
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Dział Konstrukcyjny
projekt@arkonadent.com

Produkcja kontraktowa
robert.chilczuk@arkonadent.com

Dział Badań i Rozwoju
joanna@arkonadent.com

Usługi w zakresie rejestracji
agnieszka.jozwiak@arkonadent.com

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
biuro@arkonadent.com
+48 533 385 961
www.arkonadent.com
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